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Os alemães, de preferência, portes, que muito se

asseme-I
sas são diferentes. A predi- las zonas onde há entronca- tes colonos, até engenheiros' e Não recebem ordens, porque

gostam das cidades, QOs cen- .lham aos de aterrissage para Ieção, um pouco pelo interior mentos ferroviários, cabeças de militares de comando são en- não se enganam. Neles, a ar

tros populosos e movimenta- os paraquedistas. Em certas fluminense, é muito maior pe- ponte, usinas geradoras e for- contrados. Pelo menos, três gúcia é uma credencial.
dos. Os japoneses, porém, pro- noites, são convenientemente los sertões de São Paulo e Ma- necedoras de fôrça e luz, etc. chefes, em cada bloco huma- Dêsses nipônicos, destacam
curam os lugares sertanejos e iluminados. Dir-se-á que é im- to-Grosso. Agrupam-se e man- Vivem em núcleos. No máxi- no. São os que coordenam e se os que pescam. Habitam as

remotos. Uns e outros, entre" pressão, sob o nervosismo do dam nas suas cooperativas mo, cem indivíduos em cada orientam. Os letrados e de pro- praias e as embocaduras dos
tanto, ajustam-se e agem em momento. Mas é bom prestar agrícolas, onde ninguem mais núcleo. São agricultores... fissões liberais trabalham nos rios em toda a extensão das
harmonia. Sabem para onde atenção... ousa altear a voz. A sedução Todos iguais. Bem investigan-I pontos urbanos. Não são em costas brasileiras. Suas colô-
vão. Já com os nipônicos as coi- dêsses súditos do Micado é pe- do, entre humildes e sorriden- número exagerado. Disfarçam. nias e cooperativas são algo
Reparem no Rio de Janeiro. misteriosas. Até, porque não se

E' extraordinária a concentra- misturam. Entretanto, nunca

ção germânica nas ruas que opuseram resistência à fiscali-
vão ter às fraldas do morro de zação da pesca, o que, facil-
Santa Teresa. Os teutos espa- mente, lhes tornou o serviço
lham-se por Barão de Petrópo- cômodo e à revelia das autori-
lis, Santa Alexandrina, Itapi- dades. No Pará, em São Paulo
rú, Cândido de Oliveira, Avení- e no Paraná, os seus barcos e

da Paulo de Frontin, Bispo e as suas lanchas são de um ex-

Barão de Itapagipe. Contam O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA traordinário alcance marítimo.
com os seus clubes fechados,
geralmente no alto das coli
nas. O mais curioso é que há
por aí alguns campos de es-

J

Diretor-gerente: ALTINO FLORES

I ("Correio da Manhã").

São fatos ... Vale a pena
não deixar que escapem ...

ANO XXVII Florianópolis-" Segunda-feira, 6 de f; bril de 1942

Um brasileiro entre os náufragos
. dum cargueiro

De um porto norte-arnerícaEsti. trlAte, m.e. am.ar'Z' no do Atlantíco, 6 (A. P.) _

relll bI'OBqw.1te'Z' E.U. com to..e' Um marinheiro brasileiro figu-'8 leI ctt! No••o Senhol'S ra entre os quatro sobrevíven-�6 tI! ..ln o CONTBATOSS.. tes de um cargueiro afundado
A f d It

no mar das Antilhas, os quaise orca as as esco as chegaram a êste porto, depoisdos comboios de terem sido salvos por um
Londres, 6 (H. T. M.) - Se- guarda-costas norte-amerícagundo informam fontes auto- no. .��r

rizadas, o Almirantado Britá- Dizem os sobreviventes quemco resolve':l reforçar a escolta 10 cargueiro explodiu nas Anti
d?s c.omboIOs que levam rea- lhas, ignorando êles se foi torbàstecímentos para a Rússia. pedeado ou se chocou comRestabelecido o 1 .

t
escr.-tor H. G. Wells Despesa de guerra diária da

a guma ll_lma, engo-se d�do o
I I fato no dia 23 de março findo.<irã Bretanha Ignoram êles o fim que tive-

. Londr:s, � (R.) - O

COnhe-j Londres, 6, (R.) "- A Grã ram seus quinze companheirosCI?O escritor, H. <;J. Welles, que Bretanha esta gastando, atual- e dizem que a balsa que impro-.ha teI?pos es�a atacado. de mente, nada menos de visaram foi constantemente a-bronquite e fadiga produzida 1�.250.000 libras esterlinas por tacada por tubarões, durantepelo exces.s,o de trabalho. decla- dia, com as despesas de guerra. as longas horas em que vaga-rou que ja se sente melhor. Êsses gastos, pelo menos. é ram sobre o mar antes dT d
.

W 11
-

derá d ' '" - s e se-o avia, e es nao po era _e- o que provam as estatístícas rem salvos.dícar-se a, �randes atividades n ratívas ao :1J":? fiscal inglês, !t perda dêsse cargueiro jánestas proxImas semanas. ellcerrado no dIa 31 de março. fOI previamente anunciada.

Os portos ingleses protegidos
por poderosas correntes de açoA mulher quinta-colunista

rasgou o papel e enguliu-o
. . Porto Alegre, 6 (Estado) -

Notí-r
casal de estrangeiros, para averi

cias de diversas cidad�s do interi�r guações. Quan�o" um funcionário da
revelam que as autoriaddes

:

po li- polícia lhes exrgra os documentos, a

ciais estão desenvolvendo grande I mulher avançou para êle, r ompeudo,
atividade contra os quinta-co lunis- então, em pedacinhos, um dos pa
tas. Graças a essa ofensiva da polí- péis e engulindo-os a seguir.
cia, aos pou<;.os .vão sendo conheci-

.. De Bagé também foram mandados
das a,:; ten�enclas dos el.ementos para esta capital quatro elementos
que nao vaci laru em exercer sua ne-

d int 1 d ti dos em conse
f t .ão entre nós. a _qu�n a"co. una, "

e 1
_ " .•

-

asAa .aç t d 'd d d R' quencra de investigações po liciais
ssim, o as as CI a es o 10 •

dGrande do Sul já estão tendo seus bem onenta as.

casos em que aparecem 'figuras que .. Todas as sociedades existentes
são logo condenadas pela revolta nas ciaddes populosas e nos afasta
do público. Inúmeros elementos têm dos rincões do Estado estão sendo
vindo para esta capital, trazidos pe- controladas pelas autoridades; sen

la polícia. do já elevado o número das que fo-
Há dias, em Itaquí, foi detido um ram proibidas de funcionar.

lukusIno
Desde os primeiros dias da guerra que os portos da Grã
Bretanha foram postos a coberto dos ataques inimigos, por
poderosas cadeias de aço lançadas à sua entrada. E são os
homens empregados nas pacíficas. tarefas da pesca OS que
se tornam preferidos para êsse trabalho, em tempo de guerra,
pela habilidade demonstrada no manejo das unidades encar

regadas de estender essas cadeias de correntes e de lançar
os cabos de aço para as defesas dos pontões. A foto acima
nos mostra justamente um grupo dêsses homens, preparan
do-se para lançar ao mar uma dessas cadeias de correntes
que vão defender os portos ingleses contra as incursões das

unidades inimigas. (Foto de British News Service).

Poderoso remédio 'parra tratamento da
DIABETESa

A venda em todas as farmàcias.

Agente-representante:
Virgílio José Garcia II Caixa Postal, 56 -- Florianópolis
-----�
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militaro Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
DO u. TULIO RAMOSpadre

_ A

[apenes era
S. Paulo, 6 - Na cidade de Garça foi preso um engenhei

ro eletro-técnico, fabricante de aparelhos de rádio. Trata-se de
um sobrinho de uma alta patente do exército nipônico.

Diligência mais importante, entretanto, foi realizada na
cidade de Bauru, na igreja sintoista construida pela colônia
japonesa. A polícia apurou que, no templo, se realizavam reu
niões de caráter político às 4 horas da madrugada. Àquela ho
ra as autoridades surpreenderam um sacerdote e quatro ni
pônicos, prendendo-os.

Numa fotografia apreendida, aparecem vários militares
nipônicos, entre os quais estava o aludido sacerdote ao lado de
um major do exército do Micado. Empresta-se grande impor
tância às "atividades dêsse sacerdote, presumindo-se que seja
um dos chefes da espionagem japonesa no Brasil.

Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro; com "curso de especialização e prática de ouvidos.
nariz e garganta no Serviço do Prof. David Sanson. na Policlínica de Bo-

tafogo - Rio de Janeiro.
Praça Pereira e Oliveira, 10 Fone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sexo
tas das 17 às 19 horas

Relógio feito com
pecas de bicicleta

Preso um cabo' japonêS e
seu filho

S. Paulo, 6 - No município
de Diamantina foi preso um Rio, 6 - Informam de For
japonês, que se intitulava ca- miga que o jovem carpinteiro
bo do exército nipônico e em Bernardino Correia da Silva
cujo poder as autoridades a-I construiu um relógio exclusí
preenderam comprometedora vamente com peças usadas de
documentação, além de meda-I ur�a �)Ícicleta ,:elha. A curios�lhas e mapas com indicacões maquina funciona com preci
de pontos de importância' es- são, marcando horas e minu
tratégica. tos e cabe dentro de uma caixa
Na mesma casa foi detido de madeira de 2,70 por 1,50

um moço japonês, que se dizia centimetros de largura.
filho do cabo nipônico, tendo
declarado ser brasileiro e alu
no da Escola Politécnica de
São Paulo.

.

Senhora ! Para as suas ao
bremesas prefira o l'UDIM
MEDEIROS. S ibôres delicio
sos e diferentes.

. N. 8507

o preparo militar dos nipõesS. Paulo, 6 (C. M.) - Em Cafelândia, distrito de Mesqui
ta, a polfcia fez sensacionais descobertas, entre os japoneses ali
residentes, tendo apreendido um boletim-circular do consula
do em São Paulo, recomendando aos japoneses um rigoroso
preparo físico e a incorporação a instituições militares .

Um jovem, Yamamoto, além de professor de uma escola
clandestina, dirigia, durante a noite, o preparo militar dos ja
poneses de Mesquita, tendo sido surpreendido em flagrante.
Preso, foi o mesmo enviado para Cafelândia, juntamente com
outros detidos, entre os quais um sargento nipônico que rece
bia sôldo do consulado japonês. z

Clínica médico-cirúrgica do

Dr_ SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de Senhoras - Partos.

ACTAêíimRGlA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero, ovários. apendice.
tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO -' Hérnias. hidro
ceie. varlcccele >- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e

varizes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opera nos Hospitais de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

A Polícia Civil ganhou o prédio
da escola alemã

Niterói, 6 (c. M.) - Cumprindo
determinações da lei federal, que
nacionalizou o ensino primário no

país, o interventor no Estado do
Hio determinou, após o escoamen
to do prazo estabelecido, o fecha
mcn!o de todas as escolas estrun
S(('lras que se não houvessem en

quadrado nos dispositivos legais.
Entr-e as que não se quiseram snh
meter à lei brasileira, e por isso
foi fechada, figurava a escola lute
rana que funcionava em predio
próprio à rua Ipiranga, em Petro
polis. Intimada a nacionalizar-se,
não atendeu, e, para efeitos exte
riores, fingiu preferir encerrar suas
atividades.
A verdade, porém, é que conti

nuava a desempenhar sua missão
contrária aos i nteresses nacionais,
mas favoravel às ideologias nazis
las. A polícia fluminense, porém,
eslava vigilante e acompanhava, de
ordem do interventor Amaral Pei
xolo, o trabalho do núcleo de in
fratores alí estabelecido. Verificou,
concretamente, que os alemães con
tinuavam a lecionar, a portas fe
chadas, na língua germânica, em

flagrante desrespeito não sómente
à lei, mas também às autoridades
que os havia intimado a usar o
idioma nacional.
Finalmente, agora, o chefe do

governo fluminense deliberou pôrlermo ao desrespeito daqueles par
tidários e servidores do Eixo, or
denando a ocupação do prédio da
rua Ipiranga pela Polícia Especial,
que ali instalou no dia 10 ° seu
quartel, expulsando os nazistas da
quele seu campo de hostilidades
para com a terra que tão generosa
mente os havia acolhido.

Enterrado na neve...
Estocolmo, 6 (H. T. M.) -

Anuncia-se de Berlim a morte
na frente de cqmbate, do gene�ral Otto Gabke, comandante
de uma divisão de infantaria.

O general Gabke era vetera
no da Grande Guerra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENFERMEIRA

A aproximação do perio
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos so

frimentos que se avizinham
perturba-lhes a tranquilide
.de e as põe em sobressalto.

No fim de um ano, quan
to somarão êsses dias de de
res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si os padecl

mentos periódicos. A UUDE
DA MULHER - regulador, tõ

nico, anti-doloroso - é o reme

dío que lhe restituira á tren

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

Á SArnE DÁ MULHER

T 7 ••

U ln pedaço do JapãO dentro do Brasil
"Brincadeira de guerra. doutor I

.•

Prosseguindo lia reporta- vam ohedíêuela no chefe muni
g'em sôbre as atívídades nípô- eipal, que era ínvarlavelmente
nicas em São Paulo, um ves- o cheíe da eooperatíva. "('0m;·
pertíno carioca entrevistou o tatei que existiam alí poderes
sr, Francisco Campos llIorais, judliciá1{�os, Iegíslatívo je exe·

[delegado de polícia de Penápo- cutivo nitidamente japoneses.
! lís, município paulista de Pe- O japonês que cometia uma

reíra Barreto. falta era [ulgado pelo trfhunal
- "85% da população de nipônico, sendo desprezado

Pereira Barreto, (disse êle) é pela comunidade nipônica".
coustítuída por japoneses, dano O delegado afirma que . os

do a impressão de que pisava- japoneses treinavam constan
mos um pedaço do Japão. 'I'u- temente em combates simula
(lo era japonês. Iuíclámos uma dos, utilísnndo-se de fuzís de
transformação lenta e metódí- madeira. Certa vez, um povoa
ca, Fechámos 17 clubes nípô- do amanheceu em pânico. Ser
uícos e colocámos os brastleí- vindo-se de ônibus, os japone
ros à testa das cooperatilvas. ses assaltaram simuladamente
Eízémos sentir aos colonos que a população. O chefe (lo gTU
alí existia uma única lei: a lei po, quando interpelado pela
do Brasil. Foram estas as mi- autorídnde, respondeu i "BI'in
nhas primeiras providências, cadeira de guerra, doutor",
ao assumir fi delegacla de po- O delegado refere-se, depois,
lida". aos eampos de arroz dos [apo-
.\ seguir o delegado Erau- neses os qunís são perfeitos,

cisco Campos llIorais afirma fazendo alusão, também, aos

que os japoneses possuíam, campos (Ie avíação,
além de perfeita articulação, -" Os nipônicos dispõem
uma orguntsação excepcional. não sórnente de armas leves,
mente discípllnada. Cada gTU- mas, também, pesadíssímas,
po de 15 casas tinha um chefe todas escondidas em baixo do
e os chefes regfonaís presta- solo".

·1
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Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33,

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

INDICADOR MEDICO
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudável

Ex-chefe de ett
nica do

Hospital dt'
NUi>rnbnr}l

(Pror�. L Burkhardt
e E. Kr�uter)·

E!':pecio:lista em

Linn'aio Oend �

�l'

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rotolo

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética,

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa,

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
GLlNICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca]

I
Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare
lho geníto-urínarto do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Cam oanerlo
São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pare
dtagnõetícos das do-ucas internal'
Coração. pulmões, vesícula biliar

estômagos, etc
Radíograllaa óssea, e radlogralíar

dentárias
. Electrocardiografia clínica

Díagnóstlco preciso das molésttas
cardíacas por melo de traçados

elétrlcos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI! dttürbíos des
glândulas de secreção Interna)

Sondagem Duodenal
Pxame químico e microscópico d«

suco duodenal e da bílls),
Gabinete de fisloteraola

Ond 18 curtas. ralos ultra-vloletas,
ealos Iníra-vermelho e. eletrlcldade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
'xames de sangue para diagnóst!c(
ia smus diagnóstiCO do Impaludie
'llO, dosagem da uréa no s�ngue
tc. Exame de urina, treaçAo dI
A.scheln Zondeck, para dlagnõstlc<
precoce de gravidez). Exame dt
DUZ, escarros, liquido raquiano '
lulllquer pesqulza para eluoidaçA

de dlallllóstlco.
Rua Fernanrio Machado. II

Telefone 1. \ 95
PL ORIANOPOllS

Dr.
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

Con.ult.!l •.' Pela manhã, das 10 às 12
., g OI A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

I Alta cirurgia., gyne

I
cologla (doenças de
aenhoraf.J) e partos.

ICirurgIa do 8ystema
.

nervoso e operações
df_) pia!3t1C'8..

CVD3ullor!o
• 6 illl'l Trlllll

DO, t8 «(k� 10 68 12, e
dll� 1 b ás 16,00) Tf;,t

pb( ne - 1.286

1447

DOENÇAS DOS OLHOS

Rio, (Pelo correio) - O ministro
ela Guerra está distribuindo um to
lheto pelo Estado Maior do Exér
cito intitulado "Nocões fundarnen
tais sôbre a defesa" anti·aérea".
Trata·se de trabalho destinado ao

povo e escoimado, portanto, ele
termos técnicos e explicações teóri·
caso
Os dois primeiros capítulos se re·

ferem à importância da defesa pas
siva e ·anti·aérea, seguindo·se o cle·
clicado aos meios de ataques da
aviação de bombardeio, como bom· Acentuam·se as instrucões a imo
bas incendiárias e explosivas. portância de não se permitir que
São fornecidas explicações sôbre os nervos conduzam os àconteci

mentos.
a natureza dessas duas espécies de
bombas, suas características prin- A.ssim, na rua, em casa ou nos

cipais e efeitos. Os capítulos res· abngos devem ser evitados os atro-
tantes são os seguintes: pelos e o "salve·se quem puder".
Prescrições gerais da defesa pago OutTo pon1;_o que o folheto esclare

siva anti·aérea à população, servi- ce e que nao se deve esquecer que
ço doméstico contra incêndios, en�Ee o alarme e a <;hegada de
"proteção contra as bombas explo- aVIoes e o início elo bombardeio há
sivas nos abrigos e trincheiras, du· sempre um certo Intervalo de tem·
rante o ataque aéreo", instruções pO.
sôbre o escurecimento. Assim, antes de l'umar para os

Embóra não haja -perigo imedia· abpgos ou às trincheiras, uma fa
to, nunca é demais que se clivul. mJlla _deve: l° - apagar os fogões
guem êsses conhecimentos de grano

e _o g�s ou fechar as portas dos fo
lie valor. goes _a l�nha, abafando o fogo pa
Quanto mais preparados estive-

ra nao _fIcar ardendo dentro das
rem os habitantes das zonas ul'ba. habItaçoes .

nas, menores serão as consequên· 2° - Deve levar para o abrigo
cias, pacotes com alimentos, curativos
Quanto às bombas incendiárias, individuais, lâmpada elétrica, cober"

além de outras explicações, con- tas, garrafas térmicas com café e
tém o folhêto o seguinte: as bom· brinquedos para as crianças. se clis
bas incendiárias são constituidas de trairem.
um envoltório de metal leve, cheio 3° - Verificar se o material ne·
de uma substância que permite que cessário ao serviço doméstico con
esta se inflame pela ação de uma tra os incêndios "está em ordem e

espoleta, que detona ao encontrar à mão.
um obstáculo na sua queda. TQr- No abrigo, as eliversas pessoas
na·se, então, a bomba, um campo da habitação têm seus lugares mar
ele ignição, durante quatro a seis cados, constantes de uma relacão
minutos e que lança particulas fixada numa das paredes.

.

fluidas de metal incandescente. Tratando do escurecimento ("bla-
Camisas, Gravatas, Pijames, Algumas espécies há cuja dura· ck·out"), o folhêto contém impor-

Meias das melhores, pelos me. ção de ignição atinge a 15 minu· tantes conselhos, que não pódem
tos, porém, sob a ação de água as- ficar desconhecidos do povo.

aores, preço S só na CASA M IS· ""ia iiiiiiiiiiiiiiiiiii__idiiiiiiiii__NRiiiiiíi_CELAN E A .
7 R U (l T ra i (lno, 1:1, 'Ai'I!!!I§!\l!ilf.W"'5""i"'""EF
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Produtos CATEDRALVENDE-SE ávendanaFARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Hrepcke)

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente pe�a ta�d��h:�sdt� \� 1� l�o:!.�ras
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23,

Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças,
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

I,
�e81denc1a A r�� Es
teves Junjo!" I 20. -�.

Telepbone .�. 1.1.51

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA

Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schm:dt- Edifí
cio Amélia Neto-- Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENC1A"
Av Uercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AttenJe a chamados
14

ClINiCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS N
,,,,, .

dOuvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço egoclo _a ven a

Df. ARMINIO TAVARES
_ (Assistente do prof. Sanson) .

ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Resiúêocia 145ó

SAVAS LACERDAO,.
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

.................... -
'.1 ••••••• a ......
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Aludiu, a seguir, a Jamon jlJadre alemão Georg' Gemeíder,
AlIe, atua I chefe japonês 1)0 que fazia sermões sõhre a obra
município de Pereira Barreto'j de aproximação de japoneses
que dirig'ia os amarelos; Tu- e alemães, falando corrente
kuya Kowske, chefe da eSPio-, meute o japonês.
nagern, que foi desígnado para Os preparatívos para uma

orgnnlzar a quinta-coluna nos ação no Brasil eram condeco
mares do sul em Java, Bornéo rados com medalhas militares
e Fflípluas, Êsse elemento dei- conferidas aos nipônicos, teu
xara o nosso país, Ievando um do um dêstes respondido que
Ievantnmento topográflco do ganhara como prêmio "pela
Brasil e do Paraguaí, minha hõa plantação de ceuo-
'I'ambérn fez reíerencíu s a () ras" .••

Vende·se a casa de negó'
cio no largo General Osório·
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré·
dio, Tratar no local.

30v-27

�"'f\. _

um autom6vel (limousine)

j
em perfeitas condições.

In-.formações na gerência do
ESTADO, 30vs-27

, ,

"I.%C" C.' r--rel;�J:. �' ,<

'

,� " * �., - _._. _7 7

C·.. A falta de vivacidade, a tristeza ou so-
.

bretudo a indolencia que torna o trabalhador
incapaz de produzir o que se espera delle -

j' � e que elle. de resto, póde dar - nào é a Pre
guiça - Vicio; é peor: é a Preguiça 7 Doença, (l caracteris
tica da "Opikrçdo". da qual é um dos symptomas mais
expressivos,
Ô

Para combater essa preguiça doentia, basta torncn
a "Neo - Necutorincr", que restitue ao enfermo a soude e

a disposicdo pma o trabalho.
A Neo - Neccrtoricc é um vermifugo poderoso, acon

dicionado em capsulas rose-as contendo tetrachloreto de
carbono em soluto solido e cptímcrmente tolerado pelo
organismo humano.

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finaliJade.
em. condições vantajosas .

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. 44 -. A
RIO DE J,'\NEIRO

o que o povo precisa saber
quando vier o bombardeio aéreo

pergiela por uma bomba de mão
ou uma mang�leira ele jardim, apa
gam-ss em dOIS minutos.
Quando o apagar ela bomba com

água estivér muito difícil deve·se
cobrí·la com terra, usando pá de
cabo alongado.
Um elos principais fautores para

° êxito das providências da defesa
anti·aérea é que todos se conser.
vem calmos, disciplinados e ordei
ros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVISO AO POVO (ATARINEHSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para, Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em FlorianoDolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 11') DE NOVEMBRO1

Se todos comprehendessern
de que vital importancia para
a saude é o funccionamento
regular dos rins, não ficariam
um só dia sem tratamento em

caso de fraqueza dos rins.
Cada gotta de sangue do nosso

organismo tem de pa.ssar pelos
rins para ahi serem filtradas
todas as impurezas e toxicos
-sendo dentre estes, o prin
cipal, o acido urico. Se os
rins estiverem fracos demais
para effectuarem devidamente essa tarefa, o acido
urico é transportado por todo o corpo, formando
crystaes agudos, que se alojam nas articulações,
causando inflammações dolorosas, rigidez e, final
mente, a tortura do rheumatismo. Ou então os
crystaes se alojam na bexiga, dando logar a calcules,
pedras ou infla:nmação chronica.
A fraqueza dos rins, que póde ser facilmente reconhecida pes.

",pparecimento de dôre!! nas costas, sensação de peso e cansaço
geral, .deve ser immediatamente tratada por meio das Pilulas DeWitt
para os Rins e a Bexiga. Agem directamente sobre os rins, toaifi.
cando-os e auxiliando-os a eliminar todas as impurezas do organisme,
A venda em todas as pharmacias. Compre as legitimas

Pilulas DEWITT
-

PARA OS RINS E A BEXIGA
indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, para enfermidades

produzidas por excesso de acido urico,

I Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I

Perfeicão I

Rua Trajano, n- 13

II
I 1 ii

Esrnaguelllo-los !
Rio, (P. C.) - Uma agência

noticiosa, que se tem notabiliza
do por seus comunicados à cêrca
do momento internacional, divul
gou há pouco o seguinte: "Foi
pouco antes da realização, nesta
capital, da Terceira Conferência
de Consultas dos Chanceleres
Americanos. Certo dia alguns di
retores de jornais foram surpre
endidos com o convite de uma

autoridade federal, para uma

"conversa ao calor da lareira".
Alguns dos convidados atende
ram ao amavel convite e tive
ram ocasião de ouvir revelações
sobre os perigos que ameaçavam
o Brasil. Afirmou-se, então, que
os alemães e suas ideologias, seu

fanatismo, sua barbárie e sua

amoralidade não ofereciam qual
quer sombra de perigo ao país e

à sua soberania. Para outros pon
tos deveriamos voltar a nossa

atenção, pois de Berli� nada po
deria advir, capaz de molestar
nos.

Os jornalistas ouviram tudo
que lhes foi dito, exammaram os

sas �stações de rádio e, em,ple.no Ihmcionamento, uma maquma
completa de espionagem. Não
era recente tal organização, pois
a própria polícia assegura que/
desde 1939, vinha acornpanhan
do todos os passos dos chefes da
espionagem. Desde o começo da
guerra, tais espiões vinham man

dando para Berlim o movimento
de navios, circunstância que ex

plica perfeitamente a precisão
dos ataques às unidades que da
quí saíram e também o afunda
mento dos nossos navios.

documentos que lhes foram apre
sentados como capazes de com

provar as afirmativas da autori
dade em apreço, mas não houve
um só que saísse do grande pa
lácio onde se realizou a palestra
convencido da candidez dos pró
pósitos prussianos com relação ao

Brasil.
O decorrer dos tempos bastou

para provar que a incredulidade
com que foram recebidas as reve

lações tinha absoluta razão de
ser. Quem se incumbiu de reve

lar que o perigo alemão existia, Verificamos, assim, que, seexiste e existirá enquanto não
temos de vigiar os pontos vitaistomarmos medidas, não só com do país, não devemos esquecerrelação aos prussianos, como
nos nunca' de que o perigo aletambém contra muitos brasileiros mão, é tão vil como o dos canacorrompidos pelo ouro de Berlim, lhas brasileiros que servem aosfoi o major Felmto Müller. inimigos da nossa pátria. Deve�Os resultados das diligencias mos estar atentos e ser impiedoagora revelados pela polícia ca-

. . sos para com semelhantes bandi-
noca mostram que a quinta-co- d F

. ..

I
.

d I los. açamos com tais cnmmosos
una agiu esenvo tamente em .

d ' .. I o mesmo que fanamos se encon-
to o o pais, principalmente nesta '

.

h
' til.

I d
.

h d
! trassemos no camm o um rep I

capital, on e tm a monta o um·· fI b ' .

f
.

d I nojento, cUJO contacto nos osse
a ora tono per eito, com po ero- I

.

I , ", repu SIVO: esmaguemo- os. .

* e os males que dela
derivam são quasi

sempre causados pelo ex

cesso de acidez no estômago.
O Leite de Magnesia de

Phillips neutraliza os áci

dos, alivia o estômago, nor
maliza a digestão e tonifica
o tubo intestinal. Tome Lei
te de Magnesia de Phillips
e os seus males desaparece
rão quasi instantaneamen
te. V. S. sentir-se-á outro I

QuAsi meio século de.",exis
tênc1a é o melhor reclame
da prerêreneta • IUYE!l1UI1E
ILWIDRf para limpar, íor
tificar e r e ju ve o e s c e r os

cabelos, Elimina a C 1I!l pI!,
fu cessar $ II u é d li do 8

e a b e t o s e voltai Q ci',r

prh"J;lVll O� cabelos

I b
r e u c o s , Bem os tingir;

di -Ihe» dgor , mocidade.
Não contem saís de prata e

usa-se como loção.
ORATli

Peça�Do, Impres8o, toOR OI cot
dadol dOI c,beloa 8 o mel1lor UM
da 1 •••••••• AI .

Vidro ".,_. Gorreie 8'� ...
oral. OV __ .....cto.

lIl. fUJO"I' IW�IDlIl,",
Rn d. RIacIInr, til .> •• .uH"

Vende-se casa
Vende-se à Rua Bocaiuva,

125, uma casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me
tros de ·frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159 10\'5-9

V. S. procura representçóes 1

Previdência Lida,

(

lambem em
forma de
comprimidos
sob o nome
MILMA

(hácara
Vende-se uma, com casa e

garaje, em local aprazlvel,
com água corrente, luz elé
trlca e esgôto, sita à Praia
do Meio (Coqueiros). Facili
ta-se metade do pagamento.
Informações com o sr. Zaní
ni, rua Tiradentes, 8.

12VS-7

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS IAtende das 9 às 12 horas

Caminhão IVende-se um, completamente
novo - Chevrolet - tipo 1938.

I

Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 45
Preço de ocasiao. Tratar à rua anos. p�ocura r�p.res�n�antes e v.iaiantes, vend�do_res ativos, na Capital e
Teresa Cristina (antiga rua do no Interior. Negocio seno e lucrativo. Boas cemissees.

Fato), n.v 264. (Estreito).

OFA Organizacão
_________4_v_._1 de vendas

Q t da Fábricauar O Ofertas à Caixa 3097, São Paulo
Quarto grande, para casal

disponível na PENSA0 SUI
ÇA. rua Esteves Júnior' 135.

6vs-S

I

Nacional
Se V. S. desejar ter bôa renda mensal com pouco trabalho,
procure colher informações à Praça 15 de Novembro

n. 23 10 andar - Sala 45 das 1,30 às 17 horas.

I Crédito Mútuo Predi;�Proprietários: J. Moreira &. (ia.
19 DE MARCO

Foi entregue aos prestamísta Maria,
-

Célio e Cellna
Nunes Lopes. residente em Floríanopolís,

possuidores da caderneta n. 19188 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Março de 1942.

6 DE ABRIL
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 6 de Abril (segunda-Ielra),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sede da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

o prazer da petizada,
E orgulho dos coníeítetros,
São os doces' trabalhados,
Co-o bom Fermento Medeiros.

--

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios R.C.A. Vi·
ctor, Vávulas e Discos. _:_ Rua
Trajano. 12

MALAS PERDIDAS
Gratifica-se a quem achar

e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercilio Luz ao Posto de Con
trôle Policial de Aririú.

15v.-9

VENDE-SEPequeno neg6cio, em bom
local, à rua Major Cost a
n. 75. Tratar no mesmo.
204 5 v.-S.

Aviso aos súditos alemães e japoneses
. . � �onsuladô da Espanha em Porto Alegre, com
Jurlsdlçao tambem sobre o Estado de Santa Catarina. ,
oviso aos súditos alemães e japoneses residentes em F'lo
rian6polis e àqueles (l. quem interessar possa, haver-se
encarregado da proteção dos interesses alemães e jaPQ�
neies.

� ,

COMBATA A CA5PA A QuEDA
t O� CABEL05 BRAi'lCO.s

COM

tfjg.eM
.��������� �� tO

(lt<Oduto da:
·PERFUMARIA SANTA CATARINÁ

.... -
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maravilhosos, finíssimo acabamento :
melhores fábricas do país,
encontradas nos balcões da

DIÁRIO VESPERTINO COillp3n�ia «Aliànça . �a Gaia D G
{I
•
fi ASRedação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

TeL 1022 - ex. poBta.l139

.

ASSINATURAS

Na Capital:
Ano •....••••..

Semestre ••.•••

Trimestre ..••••

Mês ..

5O$OOG
!5$OOO
15$000
5$000

NO Interior:
Ano ..••..••••••

Semestre ...••..

Trimestre ..•.••

15$000
10$000
!O$OOO

Fundada em 1870 Séde:
Seguros Terrestres e

BAIA s
padrões

das
•
•
• sao

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

>11> nos artígos assinados
'1'/' �

Moritímoe

....

....

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
fONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. DepauPlredol,
E.90tadol, Anêmicos, Mã••
que criem Magrol, Criança.
raquíticas, receberão I toni-
ficação geral do orgllnilmO

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinis tros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
" 54.700:000$000
• :l.929.719:000$000

28.358'717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:00{J$000 s

San g·ü e n o I
Llc. D N S.P. n: 199, da 1921

I
Diretores:

Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio jose
de Souza e Dr. Francisco de Sá.

•
•

Diáriamente recebemos novidades
Rua Felipe'; SCbnlidt, _54--Fone 1514

E i&!&&# ••

VENDE-SE
otima casa, própria para re
sidência e ccmércio, no cen

t�o urbano. No andar supe
rror tem sala de visitas, va
randa, copa, cozinha, 4 quar
tos e otimas instalações sani
tárias; todos os comparti
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo
amplo salão. Informações n�
redação do ESTADO.'
194 v.-8

'VENDE-SE

Chácara
Vende-Ele uma chácara, com
fundos para u mar, na estra
da geral dos Búrreiros.
Informações na Redação do
>,Estado». 20vs 18

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Arí Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

Ag-ências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àlrica.

Agente em Florianópolis

•
•
•

O Doutor Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direito da P Va
ra da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na Iór
ma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

lal de praça ou leilão, com o prazo
de vinte (20) dias virem, ou dele
conhecimento tiverem que, no dia
oito de abril próximo vindouro, às
14 horas, à frente do edifício do
Palácio da Justiça, à Praça Pereira
Oliveira, o porteiro dos auditorias
dêste Juizo, trará a público pregão
de venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanço oferecer
igualou superior ao valor estimado
ele oitenta contos de réis .

(80: 0008000), o iate motor "LILI",
construido de madeira em 1925, no
município de Blumenau, dêste Es
lado, tendo vinte e sete (27) metros
de comprimento, quatro metros e
setenla centimetros (4m,70) de
boca, um metro e quarenta centí
metros de pontal (1111,40), com ca

pacidade bruta de oitenta tonela
das, equipado com uni. motor a óleo
crú de 50 H.P. Esta embarcação se
acha ancorada no lugar Prainha,
desta cidade, onde poderá ser exa
minada pelos interessados e é leva
da à venda judicial em virtude de
uma carta precatória vinda da co
marca de Tijucas, a requerimento
do seu proprietário Antônio Batista
da Silva, da cidade de Laguna, dês
te Estado. Se depois de suficiente
mente apregoado não houver quem
cubra aquela importância será o
referido iate vendido pelo maior
preço encontrado, tudo na fórma
do art. 704 § lOdo Código do Pro
cesso Civil e Comercial. E, para
que chegue ao conhecimento de to
dos mandou expedir o presente edi
tal que será publicado e afixado na
fórma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos deze
sete dias do mês de março do ano
de mil novecentos e quarenta e
dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga,
Escrivão, o subscrevi. Selos a final.
(as.) Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da la Vara.
Está conforme.

O Escrivão
Huaino Luiz Gonzaga

(Reproduzido por ter saído com
incorreções) .

CAMPOS LOBO

Muló tias dos rins e coraçü»
O 'J'ONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa li

bexiga, os rins, as nerrttes, areias, (Ó ICRS renats, aumenta as

urínas. Tira as inchações dos pés e rosto, híoropsíae, ralta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrto-escterose.

Remédio das l:'enhorli8
E' o tônico útero-ovário SED �NTOL que restitue a suüíe

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, ííõres brancss
regulador dss visitas, das doenças dO útero, ovArios, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

L{lsüeS do C01 ação (.� asma
Use !l. CA CTUSGENOL espec l.Ico

contra hldropslas, pés ínchados, falta de ar, palpitações. abati
mento das velas e artérias, bronquite asmática,

stülís e reumatismo, le-ões, cansaço, urinas escassas e dôres ,

no coração, pontadas nos rins e Inchações.
Aos fraco- e con s ale scentes
Devem usar o STEI\OLINO. Que faz engordar, aumenta o

vigor dos rr üsculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
BOatO anêmícas Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com poetadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fri.cas,
língua suja. Para a neurastenia, o dei âutmo e li dispepsia, a

convalescença é rapída.
Sífilis - Pele - Reumatismo
S PIROCHE.'l'INA é usada nas moléstias do sangue hiflllíl,

eczemae, tumores, darthr os, espínhas, Ií stulus, purgações. Ierí
das, cancros, eserúlulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonlllca e engorda.
Depositarias: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

RUA FELIPE N 39SCHMIDT

CaLoU. postal /9--- Teieohone I083--E.nd. Te!.• ALLlANÇA i

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itaj.aí,

IBlumenau e Lacres.
�����'
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada

Ban(o de Crédito PopUlar e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Irelano n.O 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlücado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
E;\1PRESTA ESPECIALMENTE A AGRlCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
.

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economlea Federal para ·8 venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Malo e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2% 1
C/C Limitada 5% IIC/C Ayiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7% jAceita procuração para receber vencimentos em to-

das as Repartições Federais. Estaduais � Munlctpaís. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Querem os generais alemães destruir
Hiller e tomar

.

o poder?Nova Iorque, (Serviço especial as noites se critica a Guarda de

da Inter-Americana) - Um mi-., Os contra-ataques vigorosos Hitler e a política do Fuehrer.

lhão duzentos e cincoenta mil dos russos fizeram fracassar o O relatório, contudo, diz que
soldados alemães, e 25.000 ofi- plano alemão, obrigando-os a Hitler ainda não perdeu a sua

cíaís morreram e desapareceram perdas e recuos, que, a julgar popularidade na Alemanha,
na Rússia até ao dia primeiro pelo relatório em questão, cons- nem os generais têm uma 01'

de dezembro último. Nessas cí- tituem a ameaça mais perigosa ganização que lhes permita exe

fras não estão incluidos os feri- para a estabilidade do nazismo cutar um "putsch " com garan
dos nem os prisioneiros. Além que até agora se tem regista- tias de êxito. A não ser que os

disso, das vinte e uma Divisões do. generais mudem de opinião e

Panzer, que os alemães lança- O relatório diz também que seja possível estabelecer uma

ram contra os russos, doze fica- desde outubro, muito antes de frente onde as tropas possam
ram materialmente destroçadas. Hitler ter destituido o general ser alimentadas devidamente e

A gravidade dessas perdas pó- e marechal de campo Welther albergadas contra as inclemên
de avaliar-se bem se se recordar von Brauchitsch, havia sinto- cías do inverno russo, os milita

que, para a conquista da Polô- mas de complot no exército a- res se sublevarão contra os na

nía, os alemães utilizaram nove fim-de que o poder fosse cair zistas, conquistando o Poder e

divisões motorizadas. às mãos dos militares. Afirma- propondo um armistício aos

Isto ressalta de um relatório se que todos os preparativos pa- aliados.
oficial que um dos govêrnos das

.

ra a sublevação do exército es- O relatório, donde extraimos

Nações aliadas fez chegar ao tão nas mãos do almirante Ca- estas informações, foi publicado
Departamento de Guerra de naris, chefe dos Serviços Secre- na íntegra no "Foreign Corres

Washington. Segundo uma in- tos Alemães, e do general Mars- pondence", conjunto de in for

formação publicada no "New chner. Afirma-se que êsse grupo mações reunidas sob a dírecão
York Times", assinada pelo seu dissidente tem uma emissora de de Sir Willmott Lewis e Edw�rd
correspondente em Washington, Rádio Clandestina, onde todas Weintal.
sr. James B. Reston, essas per-
"das germânicas, assim como as

motivadas pela fome e pelas
doenças, que estão dizimando as

tropas nazistas na frente russa,
foram devidas a um complot
formado no exército alemão.des
tinado a expulsar do Poder Hi
tler e seus cúmplices.

O ((débacle" alemão
Segundo o relatório em ques

tão, resultado de investigações
realizadas pelos agentes secre

tos na Rússia, na Alemanha e

na França, essas tremendas per
das, assim como a violência dos
ataques russos, tiveram que ser

sofridas por um exército que
permanece sempre à intêmpé
rie, e, frequentemente, sem ali
mentos. As linhas de abasteci
mento dos alemães, que, quando
o clima era mais benígno fun
cionavam regularmente, a-pe
sar-das grandes distâncias, du
rante os recuos motivados pe
las neves, foram interrompidas
em vários pontos, e de aí a fo
me e as doenças.
Para fazer frente a tal situa

ção - de acôrdo com o mencio
nado relatório - os alemães ti
nham constituido depósitos mi
litares de víveres a cargo de cer
tos corpos, que receberam ordem

� de recolher todos os alimentos,
cavalos e caminhões que fossem
encontrando nos territórios
ocupados, impondo a pena de
morte às pessôas que se negas-

<, r: sem a entregar o que lhe fos
se requisitado.
O Ministério da Guerra foi

também informado de que as
Divisões Alemãs do Norte, -esta
vam em condições de grande in
ferioridade devido à inrluenza,
que, em alguns regimentos, ti
nha atacado cincoenta por cen
to dos soldados. E essa situação
complicava-se mais ainda com
a perda de muitos médicos ale
mães, que agora estão sendo
substituidos por lituanos, letões
e estonios, assim como pela fal
ta de cloroformo, morfina e

ópio.
Hitler responsável pelo fracasso
Todos êsses fatos, segundo o

mencionado relatório, haviam
provocado uma profunda divi
são entre os líderes do Partido
Nazista e um grupo de generais
que, desde 15 de outubro, de-
fendiam a opinião de que tão

Igrave eram as perdas produzi
das na frente russa que seria
conveniente suspender as ope
rações e adiá-las para melhor
oportunidade.
De acôrdo com êsse relatório

pessôas que estão em contact�
com o Alto Comando Alemão
descrevem assim o confli to

- latente entre '0 exército e o par -

tido nacional-sindicalista: _

"Os planos do Comando con
sistiam em tomar antes de 1 de
novembro as grandes cidades
russas, como Leningrado, Mos
cou, Rostov, etc., para que os

solda�os alemães nelas pudes
sem mvernar.
Ao ser detido o avanço pela

resistência dos russos e seus
processos de destruir tudo o
que deviam abandonar, os gene
rais alemães aconselharam Ul 'la
alteração nos planos. Mas Ri

t�er insistiu nos seus pontos de
VIsta, julgando que seus exérci
tos POderiam conter os russos,
atacando simultaneamente pe
lo sul, na direção de'Kursh, e
pelo Norte, na direção do Vol
ga, conjuntamente com os fin
landeses" .

O exército contra Hitler

ii sua

de seus denles!

o

/
--

ENO 1/5at de�

estão desanimados? A senhora

precisa limpar-lhes o sistema
intestinal. Mas use um laxante
suave e seguro como o ENO.

Mas não confunda: -

TUBO 3$000
no Rio e S. Paulo

* Com sua espuma de ação ultra-pene
tra nre , contendo Leite de Magnésia, o

novo Creme Deriral Gessy não só embeleza
os dentes, mas defende o Ponto Vital, onde
surgem 80 % das cáries. Combate a [errnen
tação dos resíduos alimentares, que atacam
o esmalte, destroe os germes causadores da
cárie, neutraliza o excesso de acidez e

evita o tártaro (pedra). O novo Creme
Dental Gessy é, alem disso, econômico:
basta uma pequena porção sobre a escova.

&$.0Wt:Wji\ Ouça Nh6 Toiico, de 2.a a 6.a feira,
nas Rádios Cultura (8. Paulo), ás 18,30 e

22,15, e Mayrink (Rio), ás 18,30 horas.

/ .
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EDITAL

APROVADOS PEl,O O'N'S-P' SOB NC? 569 DE 19.35

Farmácia «Esperança)).

do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e ama nhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.-"!'Homeopatias.
Perfumarias.--Artigcs de bo rrache.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS

o Doulor Marcílío João da Silva
Medeiros, J uiz Substituto, em
exercício do cargo de Juiz de Di
reito ela Comarca de Tijucas, Es
tado de Santa Catarina, na fórma
da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal com o prazo de vinte dias, vi
rem, ou dêre conhecimento tiverem
que, no dia 22 do corrente, s 11 ho
ras, à frente elo eelifício da Prefeitu
ra Municipal, à rua Santa Catarina, o
porteiro dos auditorios deste juizo,
trará a público pregão de venda e

arrematação a quem mais eler e
maior lanço oferecer, sôbre a res

pectiva avaliação, o seguinte: Um
terreno, lote n. 4 da linha Trinta
Réis, em Nova Trento desta comar

ca, com a área de 271.098m2 extre
mando ao Oeste com o Ribeirão; a

Leste com Carlos Minati ; ao Norte
com Angela Montuani, e ao Sul com
Maria Pif'er Belleti, avaliados por
quinhentos mil réis (500$000). Es
te imóvel vai a praça para paga
mento ele custas e imposto do in
ventário do espólio de Dante More
li. E para que chegue ao conheci
mento de todos mandou expedir o

presente edital que será afixado
no lugar do costume e publicado
na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos 2 de
Abril de 1942. Eu, Rodolpho Luiz
Buchele, Escrivão, o subscrevi. Se
Jos afinal. (as.) Marcílio João da
Silva Medeiros, Juiz Substituto em
exercício. Eu, Rodolpho Luiz Bn
chele, Escrivão que o subscrevi.
Está conforme.

O Escrivão
Rodolpho Luiz Buchele

TOSSEPara alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

passos
•

mais •••
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Merendo, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Hadeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e
serrarias

Tratar à Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS

Uns
e comprem mais barato!

A EXPOSIÇÃOFELIPE S C H M I D T, 3 a

..-;...

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
l-)essc)as capazes
Importante companhia com matriz em S. Paulo. aceita

representantes em toda e q' al quer parte do país, podendo
ser em cidades, distritos, vilas, fazendas ou núcleos colo
niais, rara tra balhar em negocio original, lucrativo hones
to e íacil. Admitimos tanto srs. como moças capa�es. Re
muneração ótima para cal go de futuro. Escreva pedindo
esclarecimentos á CAIXA 1696,-SÃO PAULO.

30v-29

QUARTOS Confecções para Senhoras

Almofadas - CriVOI!! - Lenços - Meias - Bolsa.
Casaquinho. - Colchas - Toalhas - Penhoais

! 1
Alugam-se quartos para

solteiros, em casa de família.
Ver e tratar à Rua Trajano.
n, 7 - Sobrado. 5 v,·6
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I
-0-' valeu principalmente como oportuna advertência ou como su-

CINE REX CINE ODEON IMPERIAL gestão a uma providência imediata, aliás já dentro de uma lei
- FONE 150? - - FONE 1602 - FONE I50? recente, o decreto n. 4.166, de 11 do mês próximo findo, que

A's 5, 7,1/4 e 9,1/2 horas A's 7,30 horas A's 7,30 horas autoriza o confisco dos bens dos súditos dos países componen-
.

tes do famigerado Eixo. Divulgou-se uma circular expedida

Sonho de mursl·ca pelo diretor do Domínio da União, baseada no art. 9 da alu-« » dida lei, pela qual é denegada licença a súditos de nacíonalída-
Com ALLAN JONES e de alemã, japonesa ou italiana, quer se trate de pessôa física,

SUSANNA FOSTER quer jurídica, para transferir domínio útil de terrenos da
União, de qualquer espécie ou ainda quaisquer direitos sôbre
aforamento dos mesmos terrenos.

Ressalva-se, na circular, o caso de execução judicial, fun
dada em título constituido anteriormente ao supramenciona
do decreto-lei n. 4.166, de 11 de março último. Devem ser mui
tos os estrangeiros, sobretudo eixistas, para usarmos do vocá
bulo pitoresco, de posse de terrenos da União, por aforamento.Livre de Censura Impunha-se o levantamento de um inventário dessas conces-

�������������������������-�������A�;C�O�I�6���b�i�a�:c:o:��pra sões, como ponto de partidaparaulleriores pro�dências, ma�-
_ radicais e mais prontas do que a constante 0.0 dispositivo da

pn�us no Brasil. lei citada. Os fatos vão demonstrando que alemães e japonesesBogota, 6 (U. P.) .- Anuncia- realizavam no Brasil uma colonização estratégica.se �m fontes aut.onzadas de?ta I Não bastará conseguintemente colocá-los fora da nossa
capital que o governo cOlombIa-/ f'

'
. -'. . . .

no está realizando negociações con I�nç:;t apenas com a apllcaçao .d� medidas AtransItonas, co-
que já se acham bem adianta- mo nao e prud�nte, nem Justo, deI�a-los n� gozo pleno �e fa
das com poderosa fábrica do vores e concessoes que, certamente por muitas vezes, terao si
Brasil, para a compra de pneus do negados a nacionais.
para automóveis. ("Correio da Manhã").
Sabe-se que a primeira re

messa será de 10.000 unidades,
a qual Chegará aos portos co
lombianos na primeira quinzena
de abril.
Acrescenta-se que em seguida

será feito o embarque de outros
10.000 pneus, que serão vendi
dos, pelo govêrno colombiano,
pelo preço de custo, em todo o
país, com rigoroso contrôle das
necessidades da indústria de
transportes.
No entanto, o govêrno está tra
tando do estabelecimento de
uma fábrica de pneus e câmaras
de ar, na Colômbia, afim de
abastecer seu consumo, utili
zando-se do sistema de produção
em grande escala.

Aniversários: )

Deflue, hoje, o dia natalício
do nosso prezado conterrâneo e

colega de' imprensa jorn. Gus
tavo Neves que, com brilho e

dedicação, ora ocupa o cargo de
diretor do Departamento Esta
dual de Imprensa e Propaganda.

A mulher faz
o homem

Traquin.a queridaCom NAN GRAY e

ROBERT CUMMINGS
1 - Cine Jornal Brasileiro 2/70.
2 -Retiro de focas-Cameraman.

3 - Fox Airplan News
Atualidades.

Fazem anos hoje:
.

Com JAMES STEWART e
O sr. prof. Luiz S. Bezerra JEAN ARTHUR

da Trindade, inspetor escolar e

pessoa mui benquista em nosso Complemento nacional D.F.B.
meio;

- o sr. EuclidesSchmidt Jor.;
- o inteligente garoto Antô-

nio Vítor de Mélo Lubi, filho
do nosso estimado conterraneo
sr. Vítor Lubi, funcionário da
polícia civil;

- o sr. Dionísio Damiani,
industrial;

- o sr. dr. Oto Feuerschütte,
clínico no Tubarão.

Nacional D.F.B.
Pomo da discórdia
Desenho de Popeye

Preços: 1$500 e 1$100Preços: 2$500 1 $500 e 1$000Preço único 1$500
Livre de Censura Livre de Censura

o ESTADO Esportiva
A 'Peleja esleve repleta de lances

vistosos a ponto de os visitantes
conseguirem cleixar impressão me
lhor do "association" acedeano.
Ao 30 minutos de lula, o Avaí or

ganiza forLe investida, tendo Feli
pinho chutado a goaI; porém, o

keeper não ponde encaixar o couro
e novamente Felipinho o envia ao
fundo das rêdes americanas, assi
nalando o 1° tento.
Em represália, os visitantes in

vestem perigosamente, rompendo
a vigilância dos defensores avaia
nos, inclusive ele Adolfinho; e o
cenLer-foward zcca consegue em

palar a partida, conquisLando o
lento de honra de seu bando.
Sem i ntenç ões pr-emerli tadas, o

úrbitro Emilio Bilbao sofreu a crí
tica dos assistentes ao apiLar, com

grande rigor duas penas máximas,
como, também, ao anular um goal
cios americanos. Felizmente, os pc
nalLies, pessimamenle cobrados por
Saul Amorim e Lulinha, não pro
duziram resultados satisfatórios.
Sómenle em plena fase comple

menlar é que os avaíanos puderam
respirar um pouco mais, com o 2°
tento assinalado por intermédio de
Sau!.
Daí por dianle, um surto ele ani

mação conseguiu envolver a linha
dianteira dos locais, dcscobríndo
os pontos fracos ele Sclnuidt, que
esteve num grande dia.
Felipinho, Saul e Nizeta respeti

vamenLe conseguem aumentar de
3, 4 e 5, o marcador, d ecretando a
absoluta superioridade do bando
vencedor.

Os quadros tiveram a seguinte
constituição:
AVAf - Adolf'inho, Pinheiro e

Diamantino; Beck, Procópio e Lo
ló ; Ari (depois Ieo), Felipiriho,
Bráulio (depois Arí), Nizela e Sanl.
AMÉRICA: Schmid t, Fel ix

(depois Reco) e Curragc ; Feio, Ln
linha e Chico: Nelson, Careta, Co
cada (depois Zeca) Jorginho e Bi
ba.

X AMÉRICA 1FIGUEIRENSE 6
Viajantes: Realizou-se, sábado último, no

Acha-se nesta capital, hospe- gramado da F. C. D., o primeiro
compromisso do "América F. C.",dada na residência de seu filho, enfrentando o valoroso "Figueiren-

sr. Erasto Macedo, secretário se F. C.", em dispuLa de valioso tro
do Consulado Norte-Americano féu sob a denominação "José de Dí-
a veneranda sr d Bert de niz". ,

�.. a
_ Contrariando a iodos os progrios-Macedo, recenchegada de Sao

IliCOS'. tanto ao ambiento esportivo
Paulo. da ilha, como, também, dos meios

- Hospedado na residência do pcholisticos joinvilenses, a partida
sr. dr. Iran Corrêa ilustre clí- fOI e.xcess,l va.mente fraca, do ponto

. A' de vista técní co.
nico conterraneo, encontra-se en- Os americanos, ainda bastante
tre nós o sr. dr. Aníbal Ma- inesperientes, devem fazer com que
tos, presidente do Inst. Hist. e seus diretores compreendam que

partidas terminadas com scoresGeogr. de Minas Gerais e autor alarmantes podem acarretar enor-
de inúmeras obras de grande mes prejuizos morais, porque evi
valor. tam firmar cartaz compensador ...

Sem pretenção de nossa parte, te
mos o prazer em auxiliar a iodos
os esportistas do interior esclareHamilton Léo é o nome do cendo-os sôbr e o seguinte: que na

interessante garotinho que veio capital o futebol está bem desenvol
alegrar o lar do sr. Romualdo vido e, por isso mesmo, é conveni
Pires e de sua exma. esposa

ente treinarem primeiro, para de-
pois promoverem excursões provei-d. Eulina Nunes Pires. tosas e de vantagens positivas.
Ao iniciar a peleja, havia grande

esperança na vitória dos visitantes,
porque, tendo os alvi-negros de em

preender uma viajem, ainda ante
ontem, não se poderiam empregar
a fundo.

O Figueirense dominou o campo
desde os minutos iniciais, havendo
o player Zabola dcretado o 10 e o
20 goals.
Não podemos dizer que os vence

dores demonstraram jogo vistoso,
em virtude de não encontrarem
forte resistência.
Com a contagem de 2 a O, termi

nou a primeira fáse da luta.
Reiniciando o período comple

mentar o rôlo compressor figueiren
se começa a forçar os pontos vul
neráveis dos americanos, e estes,
aos 'poucos, foram cedendo lerreno.
A ala esquerda dos locais em

preende sérias investidas e, com pe
quenos intervalos conseguem au
mentar de 3, 4, 5 e 6, por interme
dio de Neri e Forneroli, dois tentos
cada um, a contagem favorável ao
esquadrão-de-aço.
Somenie, nos últimos minutos da

peleja, Zeca, aproveita uma "picho
tada" dos backs contrários e, com
muita dificuldade, assi nala o único
lento dos americanos.
Em conclusão, muito anles, de o

árbitro Carlos de Campos Ramos
encerrar o cotejo, grande parte dos
assistentes havia abandnnado os pa
vilhões, não por que o Figueirense
estivesse ac[uem de suas possibilida
des, mas, devido à pohreza elo fute
ból dos visitantes.
Naturalmente, o sr. AnLônio Fa

kail1 tirará algum proveito dêsse
inesperado revés '"

Os quadros atuaram assim:
FIGUEIRENSE: - Vadico, Chi

nes e Abel; Jair, Chocolate e. Luiz'
Cal'Íone (depois Galinho), Calic�
(depois Abrão), Zabota, Fomeroli
(depois Celso) e Nerl.
AMÉRICA: - SchmidL, Felix e

agradável ao Cllrrage; Chico, Llllinha e Teio (de
pois Garcia); Biba, .Jorginho (de
pois Careta), Zeca, Cocada e Nel
son.

Porfirio de Almeida Gonçalves
Agradecimento missae

Edite Prates Gonçalves o J'ilho, i\Ial'ia 1'alenl" de Almeida Ooncntvos Pedi-o
de Almetda Gonçalves e faluília, Aln(>.rico Vespücto l)1rates e i'anlíJia, ].H'Ofln�da)l1e1L.to mugonrlos COJn o íuesperndo passamento de seu saudosfsstmo eSI)!)�O paí, j'jILo
u-rnão, tio e cunhado Pru'f'ít-io de Almetda GOI1('alvC's, vêm ])01' ês'te ];lcio 'tO"11<1I:
púbtíca a sua imor-i-edoru-a gl'a1Jdão ao JI1Ui ilustre e dedicado ruédíco ))1'. l'anJo da
Luz Fontes, pelo ndmh-ávet desvêlo com que assistiu, con1Í1HIa f' c:ll'inhosanlente
o entermo, empregando todos os recui-sos da ciência para snlvá-Io. Ao I�f':111not
1'1'. Bel·toldo Braun, S. J., 1",1" solicit.!lde 1'111 atender o apêto da família, lllinis:
trnndo ? Sacramento da Exrremn Unçao. Estendem o seu i-ecouhectmenro n todas
as )les�oas que os �COnllJanhal':nn no <10101'osjs�i1no transe, .tIS que compareceram
no eutêr-ro ou mnnttostm-am o seu pesar, en vínndo flfH'es, telegs-amas e car-tõr-s,

�g·.l'adecenl �anl1J('nl, Jl1U! .si.!lCel'anle�11e aos. 81'S. HilJ6Jito Pereirn, presidente fIa
Liga Benefl(�ellte Opern�'Hl e Jose F!0dJ'lgnes Fonseca, petas comoventes pala
vrns pvon nncíadas ao baixar o corpo a sepultura. Ou trosstrn, valendo-se dêste
e.nsê.jo, convidam a todos para .a�sisth'elll fi missa que em sufrágio ,) ahna do ex

tl�ltO, ]�land�ln celebr-ar qruu-tu-Ietrn, ,8 do corrente, às 7,80 ]lOI'<lS nn capela do Gi.
nasio Caüu'luense, e pelo compru-ectmento, ulltecilHlln-se sUlnanlcnte grafos.

Nascimentos:

I Quando
um jornal não póde ser

livre, é melhor morrer!Ecos e NotíciasROMUALDO PIRES e IEULlNA NUNES PIRES
participam aos parentes
e pessoas amigas o nas
cimento de seu. filho

HAMILTOM LEO.
- ocorrido a l-Lj-ft2,

Zurique, 6 (Reuters) - O jor
nal "Le Jour-jscho de Paris"
que vinha sendo publicado . em

Causou o mais surpreendente Clermont Ferrand, na Franca
sucesso, no Rio, a estréia da di não ocupada, desde a ocasião do

id armistício, cessou sua publica-verti a "charge" política "Fora ção - diz um despacho de Vichído Eixo", de autoria dos srs para a DNB.
Luiz Iglezias e Freire Junior, O "Le Jom-Eco de Paris", duconhecidos teatrólogos. A alu- rante muitos anos, foi um dos
dida revista foi apresentada no mais importantes órgãos polítí
Teatro Recreio. cos da França, de tendências ca

tólicas, apoiando a direita, e
sendo grande a sua circulação
nos meios militares franceses.

Casamentos:
O cônsul do Brasil em Baltí

more (Estados Unidos), dr. R.
Fleury de Barros e a srita. Lucy
de Azambuja Neves, secretária
da Embaixada do Brasil em

Washington, realizarão seu enlace
matrimonial ho ie, naquela capi
tal.
Depois de uma recepção ofe

recida nos salões da própria em

baixada do Brasil, o jovem ca

sal seguirá -para Havana, onde
passará a lua de mel.

O pai da noiva era capitão
de mar e guerra da Marinha
Brasileira.
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Os alemães esperam passar
outro inverno na Rússia A "Farmácia Germânia", ins

Londres, 6 (R.) _ A agência
talada à rua Felipe Schmidt",

telegráfica norueguesa informa acaba de mudar de nome, pas
que os alemães encomendaram, sando a denominar-se "Farmá
na Noruega, 420 mil pares de cia Nelson", tendo já inaugu
"skis", que deverão ser entre- rado um letreiro luminoso com

gues antes de setembro de 1942. êsse nome.
Os alemães deram. instruções. _

para que as organizações com- Os Japoneses nao querem que
petentes informem quanto à I se· vejam os seus crimes
qu.antidade de mad.eir�s ar>ro- Ottawa, 6 (A. P. ) - Autori-
p�ladas que cada dIstnto pode- dades do govêrno canadense de
ra remeter.

,. clararam ter sido informadas
Est.� o.r�em e mterpretada :0- de que foi recusada permissãomo sl",mflcando q�e o� �lemaes aos representantes do govêrnocompreendem ser mevltavel 011- argentino, que estão zelando Itr� �ampanha de inverno lJ, pelos interêsses do Canadá noRussIa. Japão, para visitarem Hong- IKong. =;::===========Esses funcionários disseram Engenheiro amarelo presoque isso vem evidenciar as acu-

sações feitas, há tempos, pelo Curitiba, 6 - A polícia pren-
secretário do "Foreign Ofice", deu na localidade de Assaí um
Sir Anthony Eden, segundo as engenheiro japonês com docu
quais os japoneses praticaram mentos altamente comprome-
atrocidades em Hong-Kong. tedores.
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FLORiANÓPOLIS

Está ensurdecendo
se e tem zumbidos

nos ouvidos �

VAD

É MAIS QPE UM
Nmm, E mI
SIMBOLOl
�

PODEROSO AUXI
LIAR NO TRATA

MENTO DA

PROVE ESTE REMÉDIO
Sub-.g.,'t.. no. príncipe is

muncípio. do Eltldo.
t7P.

Se v. s. está ensurdecendo· se
e teme a surdez catarral, ou se

tem nos ouvidos ruidos roucos,
retumbantes ou sibilantes, obte
nha de seu farmacêutico um

frasco de Parmint.
Tomando-se uma colher das

de sopa quatro vezers ao dia,
êste remédio póde aliviar pron
tamente o mal-estar causado
pelos zumbidos nos ouvidos.
A obstrução nasal desaparece,

a respiração se faz mais fácil e

o humor do nariz cessa de cair

Piano de ocasião
Motivo de viajem urgente

vende-se um piano de con

certo, novo, moderno. Valor
8:000$000 por 3:000$000.
Vêr e tratar à .rua Alvaro

de Carvalho n. 6.

Dois oficiais e um químico
nipônicos presos

Belém, 6 - Foram presos
em Belém dois japoneses e a

preendida a sua bagagem, na

qual foram encontrados impor
tantes documentos. Pelas in
sígnias que carregavam, pude
ram ser identificados como ofi
ciais do exército e da armada
do Japão. Além dêsses dois ofi
ciais, foi detido também um

químico.

Os búlgaros recusam-se a lutar
contra os soviéticos

Istambul, 6 (R.) - As tropas
búlgaras recusaram-se a comba
ter os russos. A maioria dos che
fes militares teria feito tal de
claração ao próprio rei Boris.
Assim, as

-

fôrças búlgaras serão
enviadas para a Africa, onde
combaterão os aliados. Essas in
formações foram colhidas em
fontes fidedignas pelo corl'f�S
pondente da A. 'F. L, na Tur
quia.

o ({Aotary» faz uma
limpeza

Salvador,6 (Estado) - A im
prensa local divulgou que o Ro
tary Clube da Baía retirou as
bandeiras dos países do "eixo",
que compunham, juntamente
com as das demais nações o
símbolo da universalidade 'quelhe preside a ação. Com' êsse
gesto, fez ausentarem-se do seu
seio os súditos dos Estados to
talitários, que pertenciam aos
seus quadros".

Concentrac;ão russa na
região sul

Londres, 6 (R.) - Informa
ções fidedignas, recebidas nes
ta capital, adiantam que os rus
sos estão concentrando grande
exército na região sul, provavel
mente 120m o intuito de tentar
possível movimento de flanco
contra Quieve.

na garganta.
Este remédio é

paladar.
Todas as }Cessoas que se ve

jam ameaçadas de surdez ca

tarral ou que tenham zumbidos
nos ouvidos, deveriam experi
mentar êsse remédio.

AVAí 5 X AMÉRICA 1
A segunda rodada do� amrri

canos, teve lugar ontem à tarde, no
gramado da rua Bocaiuva. pelejan
do com o "Avai F. C., desta capi
La].
Muito embora, a movimentado

do placard fôsse numericamelJtc
bastante favoravel aos locai ';, a pe
leja conseguiu agradar, em parte.
Foi, pode-se dizer, uma rehabili

lação para os visitantes que estive
ram totalmente irreconhecíveis no
combate travado com o valoroso
Figueirense, sábado findo.
Não obstante os ininterruptos a

taques avaianos, nada de positivo
foi apreseniado, já, porque o ke
eper Schmidt se portou maravilho
samente, já por falta de "chance"
para o bando vencedor.

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
SÊLOS

Vende-se, por um preço de
ocasião, uma primorosa co

leção universal, com 27000
exemplares diferente8, ava
liada em 250.000 francos.
Informações com o Eng.o

Edmundo Gardolinski, à rU8

Felipe Schmidt, D.O 5, Caixa
Postal, 66. - Florianópolis.
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COMÉRCIOAO

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin & Irmão
Ana (ons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 171

Levamos ao conhecimento do comércio exportador
desta praça que o Instituto Brasil-Estados Unidos está
aparelhado para efetuar traduções de cartas, de inglês
para português e vice-versa, facilitando assim â corres

pondência comercial com os Estados Unidos. Garantimos
o mais absoluto segredo sôbre a matéria traduzida. Os
pedidos devem ser dirigidos à nossa séde provisória,
último andar do prédio da Confeitaria Chiquinho.

A SECRETARIA.
15 v. alto -1

o Sabão

��VIB8
de WETZEI..-

p I DI
& CIA.--joinvil1e ,>�&Ã� .�'I?C(,."• •

[ lPttlALllOAO(
(Marc<1 registrad 8

recommenda-se para hospitaes, collegios etc., pela sua qualir1ad� desinfectante
'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


